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REGULAMIN  KONKURSU  TEMATYCZNEGO 
O MIKOŁAJU KOPERNIKU I JEGO DOROBKU NAUKOWYM 

„COPERNICUS” 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

Organizatorem Konkursu o Mikołaju Koperniku jest XXXIII Dwujęzyczne Liceum 

Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie .  

Patronat nad konkursem objęła Fundacja Nicolaus Copernicus. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych z terenu Mazowsza. 

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych jest XXXIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie. 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów 

prawnych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie są dobrowolne. 

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych 

w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik Konkursu zostanie wykluczony 

z udziału w Konkursie. 

 

 

 

§ 1 Cele konkursu 

 

1. Uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz Roku Kopernikańskiego.  

2. Wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika.  

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów (rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowań  astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią,  

a także wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów).  

4. Motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji. 

5. Zachęcanie  i wdrażanie uczniów do samokształcenia. 

6. Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym.  
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§ 2  Organizacja konkursu 
 
 

1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach Konkursu 

znajduje się w Programie merytorycznym Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu są zawarte 

w harmonogramie konkursu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:  

1) I etap eliminacje szkolne – czas trwania 60 minut 

2) II etap eliminacje wojewódzkie – czas trwania 90 minut. 

4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie 

pisemnej. Wszystkie etapy mają charakter pisemny. 

5. Szkoły, które chcą przystąpić do Konkursu zgłaszają Organizatorowi chęć udziału, 

wysyłając w określonym w harmonogramie terminie wypełniony online formularz 

zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Organizatora www.kopernik.edu.pl  

6. Dla uczniów niepełnosprawnych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1309) dostosowuje się warunki i miejsca pracy do ich potrzeb. O dostosowanie 

wnioskuje rodzic/prawny opiekun przedkładając dyrektorowi szkoły właściwą 

dokumentację. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej 

pracy ucznia jako uczestnika konkursu. 

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest przestrzegać ustaleń Regulaminu oraz zapoznać 

uczniów szkoły i ich rodziców/prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem w części 

dotyczącej zasad organizacji i przebiegu konkursu, wymagań, terminów organizowania 

poszczególnych etapów . 

8. Dyrektorzy szkół, z których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami 

etapu szkolnego.  

9. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora 

szkoły. 

10. Etap wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK). 

11.  Przed etapem wojewódzkim dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować 

Koordynatora Konkursu o konieczności dostosowania warunków zakwalifikowanym 

uczniom. 

§ 3  Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa 

mazowieckiego. 

http://www.kopernik.edu.pl/
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2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do I etapu konkursu ma prawo przystąpić 

każdy uczeń. Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie organizuje się konkursu, uczeń może 

do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim przypadku opiekę 

nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora szkoły nauczyciel szkoły 

macierzystej. 

3. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie oraz publikowanie na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie danych osobowych i wyników uzyskanych 

na poszczególnych etapach konkursu - załącznik nr 3 do regulaminu. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez 

ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów oraz przez szkołę. 

5. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie zobowiązani są okazać 

legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

6. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzenia konkursu, spóźnienie  

o więcej niż 15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczonym przez organizatora 

miejscu, pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie. W uzasadnionej 

sytuacji, spóźniony uczestnik, za zgodą Przewodniczącego może zostać dopuszczony  

do konkursu, ale bez możliwości wydłużenia czasu trwania konkursu. 

7. W czasie konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji może 

zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu 

warunków, wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami 

(nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócenia 

prawidłowego przebiegu konkursu, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu 

konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w 

protokole. 

9. Członkowie Komisji nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań, ani ich 

komentować w czasie trwania konkursu. 

10. Na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z książek oraz wszelkich środków 

łączności np. telefonów komórkowych. 

11. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych etapów konkursu, 

nawet w przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu zaświadczenia lekarskiego. 

 

§ 6  Prace uczestników konkursu 
 

1. Prace uczestników konkursu na wszystkich etapach są kodowane. 

2. Rozkodowanie prac dokonywane jest przez przewodniczącego komisji szkolnej lub 

wojewódzkiej po ich sprawdzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej oceny  

(na każdym etapie: szkolnym i wojewódzkim). 

3. Dyskwalifikują uczestnika: 

1) inne, niż przewidziane zasady kodowania prac, 
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2) używanie korektora, 

3) pisanie ołówkiem,  lub innym ścieralnym przyborem do pisania, 

4) niesamodzielność wykonywania zadań. 

4. Prace uczniów na każdym etapie są oceniane według ustalonego modelu odpowiedzi 

i schematu punktowania przez członków Komisji Konkursowej. 

5. Stosuje się te same kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników Konkursu. 

 

§ 6 
Zasady wglądu do prac konkursowych 

 

1. Na uzasadniony wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i 

oceniona praca ucznia może być udostępniona uczestnikowi lub jego 

rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu po każdym etapie konkursu. 

2. O wgląd mogą się ubiegać uczniowie, którzy na poszczególnych etapach konkursów 

uzyskali następujące wyniki: 

 na etapie szkolnym minimum 50% i poniżej 70% punktów możliwych do zdobycia; 

 na etapie wojewódzkim minimum 30% i poniżej 80% punktów możliwych do 

zdobycia. 

3. Wglądu może dokonywać jedna osoba w czasie do 15 minut – wyłącznie uczeń lub 

rodzic/opiekun prawny po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby. 

Prace konkursowe uczniów udostępnione do wglądu nie mogą być kopiowane. 

Zalecane jest wykonywanie zdjęć pracy konkursowej w całości lub w części.  

4. Etap szkolny: 

1) W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników w szkole uczeń lub jego 

rodzice/opiekunowie prawni mogą dokonać wglądu do pracy. Chęć wglądu należy 

zgłosić do Dyrektora szkoły; 

2) Wglądy odbywają się w szkole, w której uczeń przystąpił do konkursu, w czasie 

wskazanym przez Dyrektora Szkoły w obecności osób przez niego upoważnionych. 

5. Etap wojewódzki: 

1) Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają pocztą elektroniczną chęć 

dokonania wglądu do pracy najpóźniej do godz. 14.00 następnego dnia roboczego 

od ogłoszenia wyników (zgodnie z harmonogramem Konkursu – załącznik nr 2) do 

Koordynatora Konkursu. 

2) Wglądy odbywają się w ciągu 5 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia  

po zakończeniu zgłoszeń; 

3) Udostępnione materiały podczas wglądu nie będą kopiowane. 

 

§ 8  Tryb odwoławczy 
 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć na każdym etapie konkursu 

pisemne odwołanie od decyzji dotyczącej wyników konkursu wraz z uzasadnieniem: 
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1) Etap szkolny – do dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania 

wglądu do pracy. O każdym odwołaniu dyrektor szkoły informuje koordynatora 

konkursu. 

2) Etap wojewódzki - do koordynatora konkursu w terminie 2 dni roboczych od dnia 

dokonania wglądu do pracy. 

2. Odwołanie powinno zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana oraz  

krótkie uzasadnienie przyczyny kwestionowanej oceny. Rozpoznawane są tylko 

zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej. Nie dokonuje się 

ponownie weryfikacji całej pracy na wniosek ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna. 

3. Treść zadań konkursowych, model odpowiedzi oraz schemat punktowania nie są objęte 

trybem odwoławczym. 

4. Szkolna Komisja Konkursowa rozpatruje odwołanie w ciągu 2 dni roboczych od daty 

wpłynięcia, a stanowisko Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej jest 

ostateczne. 

5. Wojewódzka Komisja Konkursowa rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni roboczych od daty 

jego wpłynięcia, a jej stanowisko jest ostateczne. 

6. Decyzje w sprawach spornych nieobjęte regulaminem podejmuje Przewodniczący 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

7. Odwołania wniesione z naruszeniem trybu odwoławczego nie będą rozpatrywane. 

 
 
 
 
 

§ 8 Etap szkolny 
 

1. Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły, który 

w tym celu powołuje Szkolną Komisję Konkursową (SKK). SKK składa się 

z przewodniczącego i co najmniej jednego członka. W przypadku, gdy do etapu 

szkolnego przystępuje więcej niż 20 uczestników, wymagana jest obecność drugiego 

członka komisji. 

2. Dyrektor szkoły otrzymuje arkusz zadań do etapu szkolnego po dokonaniu zgłoszenia 

szkoły pod adresem konkurs@kopernik.edu.pl w terminie do 10 stycznia 2023 r. 

3. Arkusz zadań zostanie przesłany na wskazany adres mailowy na dzień przed etapem 

szkolnym Konkursu. 

4. Szkolne Komisje Konkursowe podczas sprawdzania prac konkursowych z etapu 

szkolnego przyznają za zadania pełne punkty zgodnie z modelem oceniania odpowiedzi 

i schematem punktowania. 

5. Model odpowiedzi i schemat punktowania zostanie przesłany  w dniu przeprowadzania 

etapu szkolnego po godzinie 12:00. 

6. Dyrektorzy szkół, zgodnie z harmonogramem Konkursu, zgłaszają wszystkich uczniów, 

którzy brali udział w etapie szkolnym do kolejnego etapu (niezależnie od ilości 

mailto:konkurs@kopernik.edu.pl
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uzyskanych punktów). Zgłoszeń należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany powyżej. 

7. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym w harmonogramie terminie nie będą brane 

pod uwagę. 

8. Wszystkie prace uczniów z etapu szkolnego oraz oświadczenia rodziców lub prawnych 

opiekunów (załącznik nr 3) przechowuje dyrektor szkoły do 30 czerwca 2023 r., w celu 

możliwej weryfikacji przez Wojewódzką Komisję Konkursową. 

9. W przypadku ujawnienia treści zadań konkursowych przed terminem konkursu 

osobom nieupoważnionym Koordynator Konkursu może podjąć decyzję 

o unieważnieniu konkursu przeprowadzonego na terenie danej szkoły. 

10. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostają uczniowie – zwani dalej 

uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 70% punktów 

możliwych do zdobycia. Jeżeli 70% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 

20% wszystkich uczestników etapu szkolnego, do etapu wojewódzkiego 

zakwalifikowanych będzie 20% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki 

spośród uczniów przystępujących do etapu szkolnego. W przypadku, gdy uczniowie 

uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników będzie odpowiednio 

zwiększony. 

11. Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego będzie udostępniona na 

stronie internetowej organizatora konkursu: www.kopernik.edu.pl 

12. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o zakwalifikowaniu się do etapu wojewódzkiego 
oraz o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu – na 
podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej organizatora konkursu. 

§ 9 
Etap wojewódzki 

 

1. Wojewódzka Komisja Konkursowa odpowiada za organizację etapu wojewódzkiego, 

ocenia prace uczestników i sporządza protokół. 

2. Zespół nadzorujący odpowiada za prawidłowy przebieg Konkursu w danym miejscu i 

sporządza protokół. 

3. Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty. 

4. Laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 80% 

punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska 

mniej niż 20% wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego, tytuł laureata otrzymuje 

20% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów 

przystępujących do etapu wojewódzkiego. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką 

samą liczbę punktów, procent uczestników będzie odpowiednio zwiększony. 

5. Finalistami  zostają wszyscy pozostali uczestnicy przystępujący do etapu 

wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia.  

6. Laureaci, którzy uzyskają najwyższe liczby punktów podczas etapu wojewódzkiego, 

uzyskają zwycięskie tytuły Laureata miejsca I, Laureata miejsca II i Laureata miejsca III. 
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W przypadku równych wyników możliwe jest uzyskanie poszczególnych tytułów przez 

większą liczbę uczestników (ex aequo).  

 

§ 10 
Uprawnienia i nagrody dla laureatów i finalistów 

 
1. Laureaci miejsca I, II i III uzyskają 2 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, 

jeśli Mazowieckie Kuratorium Oświaty uwzględni wniosek organizatora o wpis do 
wykazu konkursów publikowany na stronie www.kuratorium.waw.pl  .  

2. Złożono wniosek do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty o wpis w wykaz zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły.  

3. Dla wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego przewidziane są nagrody 
książkowe, a dla 15-osobowej grupy z najlepszymi wynikami wyjazd do miejsc 
związanych z Mikołajem Kopernikiem.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


